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1. Descrição do cargo/posição/bolsa
1. Job description
Cargo/posição/bolsa:
1 Bolsa de Investigação (BI) - Mestre
Referência: FCSH / CICS NOVA / IF/01592/2015 / 1 BI Mestre
Área científica genérica: Sociology
Área científica específica:
Resumo do anúncio:

Find the ideal candidate
Edit organisation data
Log out

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 Bolsa de investigação no âmbito do
projeto “TransUrbArts” - Emergent Urban Arts is Lisbon and São Paulo, IF/01592/2015, com o
apoio financeiro da FCT/MCTES através de fundos nacionais e quando aplicável cofinanciado
pelo FEDER, no âmbito do Acordo de Parceria PT2020, nas seguintes condições:

Texto do anúncio

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 Bolsa de investigação no âmbito do
projeto “TransUrbArts” - Emergent Urban Arts is Lisbon and São Paulo, IF/01592/2015, com o
apoio financeiro da FCT/MCTES através de fundos nacionais e quando aplicável cofinanciado
pelo FEDER, no âmbito do Acordo de Parceria PT2020, nas seguintes condições:

Área Científica: Sociologia/Antropologia

Requisitos de admissão: ……………………………………………………………………….………..…………

1. Condições necessárias
a) Mestrado em Sociologia ou Antropologia, com classificação igual ou superior a 16 valores,
ou equivalente em escala qualitativa.
b) Licenciatura na área das Ciências Sociais
2. Condições preferenciais
a) Experiência em pesquisas de natureza qualitativa, com a realização de entrevistas e
trabalho de campo etnográfico
b) Participação em projetos nas áreas da antropologia/sociologia da arte e/ou
antropologia/sociologia urbanas
c) Publicações científicas nas áreas mencionadas

Plano de trabalhos: ………………………………………………………………………………………………………

Tarefas a desempenhar:
1. Colaborar na recolha de dados documentais diversos (incluindo online).
2. Colaborar no processo de recolha de dados qualitativos através de entrevistas
aprofundadas a diferentes atores sociais e através de trabalho de campo etnográfico
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(incluindo online).
3. Colaborar na organização dos dados e na sua análise (transcrição, codificação, análise).
4. Colaborar na redação de publicações científicas resultantes do projeto.
5. Colaborar na organização de eventos científicos e participação em processos de divulgação
científica.

Legislação e regulamentação aplicável (regime de atividade): a bolsa é atribuída ao abrigo da
Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica) e
Regulamento de Bolsas e Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia em vigor.
www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2015.pdf

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no CICS.NOVA – Centro Interdisciplinar de
Ciências Sociais da NOVA da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova
de Lisboa sob a orientação científica do Professor Doutor Ricardo Campos

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de seis meses, com início previsto em 1 de
novembro de 2017. O contrato de bolsa poderá ser renovado por iguais períodos, até ao
máximo de 18 meses.

Condições financeiras da bolsa (remuneração): O montante da bolsa corresponde a € 980,00,
pagos mensalmente, conforme tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT,
I.P. no País (http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores).

Caso o bolseiro adira ao Seguro Social Voluntário, o projeto reembolsará o valor do prémio.

Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes: avaliação curricular
e entrevista, com a respectiva valoração de 60% para avaliação curricular e 40% para
entrevista

Composição do Júri de Seleção: ……………………………………………………………………………………………
Presidente: Professor Doutor Ricardo Campos
1º Vogal efetivo: Professor Doutor José Alberto Simões
2º Vogal efetivo: Professor Doutor Pedro Belchior Nunes
Vogal suplente: Professor Doutor Jordi Nofre

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados da avaliação serão
divulgados, para audiência dos candidatos, através de lista ordenada por nota final obtida, no
sítio da FCSH-UNL, até 90 dias úteis após a data limite de submissão de candidaturas.
A decisão final do procedimento será comunicada aos candidatos por meio eletrónico ou outro,
nos termos previstos no Código do Procedimento Administrativo.

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se
aberto no período de 16 de agosto a 29 de agosto de 2017.
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de
candidatura acompanhada dos seguintes documentos:
a) Certificados de habilitações, ou cópias autenticadas, correspondentes aos graus de mestre
em Sociologia e de licenciado em Sociologia, com discriminação das unidades curriculares
realizadas.
b) Certificados de quaisquer habilitações pós-graduadas e de outras formações que sejam
suscetíveis de valorização curricular.
- Pessoalmente, no secretariado do CICS.NOVA (Edifício ID, sala 3.14 Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa na Avenida de Berna, 26-C, 1069-061
Lisboa)
- Enviadas por correio registado, com carimbo da data de expedição até ao último dia do
concurso, endereçadas a:

Professor Doutor Ricardo Campos
CICS.NOVA
Edifício ID, sala 3.14
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa
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Avenida de Berna, 26-C
1069-061 Lisboa.

Número de vagas: 1
Tipo de contrato: Temporário
País: Portugal
Localidade: Lisboa
Instituição de acolhimento: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova
de Lisboa

Data limite de candidatura: 29 August 2017
(A data limite de candidatura deve ser confirmada no texto do anúncio)
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2. Dados de contactos da organização
2. Organization contact data
Instituição de contacto: Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas
Endereço:
Av. de Berna, 26 C
Lisboa - 1069-061
Portugal
Email: cicsnova@fcsh.unl.pt
Website: http://www.fcsh.unl.pt
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3. Habilitações académicas
3. Required education Level

Vazio
Top of page

4. Línguas exigidas
4. Required languages

Vazio
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5. Experiência exigida em investigação
5. Required research experience

Vazio
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